SNEEUWKLASSEN
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Inleiding
Beste sneeuwklasverantwoordelijke,

Dit is het reisdossier dat als leidraad dient bij de verdere voorbereiding van jullie geplande sneeuwklassen.
Met deze informatie loodsen we je in de komende weken door elke administratieve handeling. Hou het
daarom altijd binnen bereik. We raden je aan om het ook mee te nemen tijdens je verblijf.

Het is opgesplitst in 4 delen:

I. ADMINISTRATIEF GEDEELTE

II. INFO OVER HET SKIPAKKET

Saai? Nee, handig!

Materiaal, lessen, liften en
andere weetjes…

Hou de termijnentabel in het oog.

IV. REIS EN VERBLIJF

III. STREEKINFO
Inclusief activiteiten en excursies ter plaatse,
met prijzen.

Tips en afspraken om misverstanden te
vermijden.

Maak je finaal budget op en bezorg ons zo
vlug mogelijk de activiteitenplanning.

Ontzettend nuttige info on the spot.
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Termijnen
De voorbereiding van de sneeuwklassen brengt heel wat noodzakelijk administratief werk met zich mee. Met
onderstaande chronologische lijst als geheugensteun hebben we de bedoeling jou te helpen om alle
formaliteiten vlot te laten verlopen.

WANNEER
Uiterlijk tegen 27 november

WIE

WAT

STUURT
JIJ

1. Het algemeen
gegevensdocument (=
Exceldocument) met
‐ gegevens van alle deelnemers
‐ groepsindeling skilessen

Uiterlijk tegen 4 december
Bij elke wijziging
1 maand vóór het vertrek

Vóór de vervaldag
15 dagen vóór het vertrek
Na het verblijf

JIJ
JEKA

JIJ
JEKA
JIJ
JEKA

2. Bestelformulier activiteiten
Gewijzigde versie van het algemeen
gegevensdocument (*1)
1. Factuur
2. Logementsfiche
3. Deelnemerslijst (=algemeen
gegevensdocument) voor de
verzekering
Betaling factuur

WAARHEEN
JEKA‐Brussel
(info@jeka.be)

JEKA‐Brussel
(info@jeka.be)
JEKA–Brussel
1. Verantw. facturatie
2. Contractant
3. WDR&Partners NV

JEKA–Brussel

Transportfiches (vertrekuur en
afhaaladres)
Evaluatieformulier

Contractant

Evt. bijkomende factuur of
creditnota

Verantw. facturatie

JEKA‐Brussel

*1: Bij elke wijziging na het verzenden/mailen van het algemeen gegevensdocument, mail je JEKA een
gewijzigde versie. Met deze gewijzigde versie beschikken we steeds over de juiste gegevens van alle
deelnemers en kunnen we de nodige schikkingen treffen.
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Verzekeringspakket WDR‐Assistance (begrepen in de basisprijs)
Wij hebben een collectieve verzekering afgesloten waardoor ziekte en ongevallen, burgerlijke
aansprakelijkheid, overlijden en blijvende invaliditeit gedekt zijn.
Niettegenstaande de premie begrepen is in de prijs, zijn de deelnemers niet automatisch verzekerd!
Om de deelnemers ook daadwerkelijk in te schrijven voor deze verzekering, moet je uiterlijk één maand
vóór het vertrek het algemeen gegevensdocument (= Exceldocument) naar JEKA mailen.
Indien er na het doormailen van dit algemeen gegevensdocument nog wijzigingen aan de deelnemers
voorkomen, moet een gewijzigde versie van het algemeen gegevensdocument doorgemaild worden naar
JEKA Brussel.
WAT BIJ ONGEVAL OF SCHADE?
Verzorging of schade in het buitenland
De onkosten worden door JEKA betaald en teruggevorderd.
Let op! Niet alle medische verzorging is terug vorderbaar. Bij elke behandeling dient de verzekerde aan de
bezochte arts of inrichting duidelijk zijn naam, adres, naam van de school en dossiernummer mee te delen,
zodat deze gegevens volledig op de onkostennota voorkomen.
Verzorging in België na terugkeer
JEKA voert geen briefwisseling over de verzekering. Alles gebeurt rechtstreeks met het verzekeringskantoor
WDR & PARTNERS NV. Elke behandeling wordt door de betrokkene betaald. Bij zijn verzekeringsinstelling of
ziekenfonds legt hij de nodige stukken voor tot terugbetaling van de onkosten in het kader van de Belgische
reglementering.
Voor het niet terugbetaalde deel vraag je een bewijs, dat je samen met de nodige gegevens (naam, adres,
rekeningnummer, naam van de school, dossiernummer) opstuurt naar het verzekeringskantoor WDR &
PARTNERS NV. Binnen de 3 weken mag u de terugbetaling verwachten.

ENKELE GOUDEN REGELS:
 JEKA sloot deze collectieve verzekering af om de premie zo laag mogelijk te houden. De individuele
inschrijving gebeurt door de verantwoordelijke van de school zelf door middel van het algemeen
gegevensdocument.
JEKA is bijgevolg niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen die een vergetelheid met zich meebrengt!
 Mail dus tijdig het gevraagde gegevensdocument door en meld elke wijziging.
 Voor begeleiding die niet in vast dienstverband tot de school staat, is een bijkomende verzekering aan te
raden. Bijvoorbeeld: een monitor vergezelt de school, hij neemt deze periode vakantie bij zijn werkgever.
Tijdens zijn verblijf heeft hij een ongeval en kan als gevolg daarvan gedurende enkele weken niet werken.
Door de bijkomende verzekering is het gewaarborgde bedrag uitgebreid en kunnen dus de nodige
terugvorderingen zonder problemen verlopen.

4

SAMENVATTING VAN HET VERZEKERINGSPAKKET WDR‐ASSISTANCE

ZIEKTE EN ONGEVALLEN: € 6.200 per persoon
WELKE KOSTEN ZIJN GEDEKT?
 Alle kosten voor hospitalisatie en heelkundig ingrijpen, zoals erelonen, onderzoeken,
behandelingen, noodzakelijke vervoerskosten, narcose, bijstand, …
 Ambulante geneeskunde: raadpleging huisdokter, inspuitingen, geneesmiddelen, röntgen
(uitgesloten: prothesen, kuur– en esthetische behandelingen, tandheelkundige verzorging,
vechtpartijen).
 Meerkosten voor het vervoer van de gewonde of zieke naar België.
TERUGBETALING: binnen de 21 dagen na afgifte van de bewijsstukken.
BEGIN EN EINDE
De dekking begint vanaf aankomst op het verzamelpunt bij heenreis en eindigt:
 bij ongeval: na genezing of uitputting waarborg
 bij ziekte: 45 dagen na terugkomst

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID
= verzekering van schade die men aan derden berokkent.
Lichamelijke schade: € 1.200.000
Stoffelijke schade:
€ 125.000
(met vrijstelling van € 125 geïndexeerd)
WIE IS VERZEKERD?
 de groepsleider in hoedanigheid van verantwoordelijke, voor de ongevallen die de groepsleden
zouden overkomen,
 de groepsleden voor de schade die ze aan derden veroorzaken tijdens de reis, onder gezag van de
groepsleider
 (uitgesloten: beschadiging van brillen en kledingstukken, ruiten en spiegels, moedwillige
beschadiging)
De groepsleden worden tegenover elkaar als derden beschouwd.

DEKKING OVERLIJDEN DOOR ONGEVAL
€ 2.500 + repatriëring van het stoffelijk overschot.
DEKKING VOLLEDIGE EN BLIJVENDE INVALIDITEIT DOOR ONGEVAL
€ 12.500

BELANGRIJK !
De overeenkomst dekt uitsluitend de personen die op de deelnemerslijst voorkomen.
Alle telefonische of schriftelijke correspondentie i.v.m. verzekering dient rechtstreeks te gebeuren met
WDR & PARTNERS NV.
JEKA is in geen geval aansprakelijk voor gevolgen van vergetelheid of onnauwkeurige gegevens.
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Info voor de thuisbasis
Het is evident dat je probeert om de ouders van de leerlingen zo goed mogelijk te informeren. In elk geval
moeten ze weten waar en hoe ze hun kinderen kunnen contacteren. JEKA acht het minimaal nodig dat je de
volgende dingen aan de ouders meedeelt:
 Datum en uur van vertrek, en het reisverloop. Eventueel een afspraak hoe je zal melden dat de
leerlingen goed zijn aangekomen (het is niet de bedoeling dat familie of kennissen naar JEKA bellen; dat
kunnen we niet bolwerken).
 Datum en richt uur voor de terugreis. Maak afspraken in verband met het melden van het exacte uur
van terugkeer (bellen tijdens de terugrit, inschakelen van een “telefoonketting”, familie of kennissen
kunnen terecht in de school of instelling,…).
 Alle namen en adressen van de verantwoordelijken binnen de groep.
 Adres ter plaatse, met vermelding van de correcte portkosten.
 Adres, telefoon/mail van JEKA in Brussel en ter plaatse; deze gegevens zijn echter enkel in noodgevallen
te gebruiken!
Bijkomende informatie die van belang kan zijn voor de leerlingen en/of ouders:
 Wat moeten ze meenemen op reis?
 Informatie over de verzekering die door de school is afgesloten
 Duidelijke afspraken over de financiële regeling.

Leuke websites voor de thuisblijvers !
www.lechtal.at
Niet te versmaden zijn de webcams van Stanzach, Elbigenalp, Jöchelspitze, Warth en Schröcken. Het weer
en de weersvoorspelling lees je door te klikken op Ihr Urlaubswetter.
www.jeka.be
Hier vind je de nodige informatie over onze huizen in het Lechtal: adres, ligging, kamerindeling, …
www.knitteltirol.at
Bekijk de webcam van de skipiste in Elbigenalp samen met een weerkaartje!
En kijk vooral ook eens naar de schitterende schoolwebsites van jullie hardwerkende collega’s met heel
vaak recente foto’s uit het Lechtal!
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De reisdocumenten
De Belgische identiteitskaart volstaat.
Ook raden wij aan om het vaccinatieboekje van de kinderen mee te nemen.
Voor kinderen tot 12 jaar is de kids‐ID verplicht.
Bovendien moeten minderjarigen (‐18 jaar), wanneer zij reizen zonder ouders, in het bezit zijn van een geldig
attest met handtekening van één der ouders of voogd.
De ervaring leert dat er zich in de praktijk nauwelijks problemen voordoen bij personen‐ of grenscontroles
wanneer kinderen in een schoolcontext begeleid worden.
Gezien er geen verplichte procedures of documenten zijn die die ouderlijke toestemming ondubbelzinnig en
officieel kunnen bevestigen, volstaat een deelnemerslijst en een kopie van de ondertekende toestemming
van de ouders van elke deelnemer. Bij kinderen van gescheiden ouders raden we aan een formulier van
beide ouders te verkrijgen. Hoewel deze papieren slechts zelden gevraagd worden, kunnen er zich zonder
deze documenten moeilijkheden voordoen.
Hieronder kan je een modelformuliertje ter ondertekening terugvinden waarop de toelating van de ouders
genoteerd wordt:

MODEL
Ondergetekende, ......................................................................................................... , ouder/voogd van
................................................................................. , verklaart hiermee toestemming te verlenen aan
zijn/haar zoon/dochter om deel te nemen aan de reis naar het Lechtal in Oostenrijk.
van ....................... tot ........................
Datum en handtekening,

Groepsleden die een nationaliteit uit een niet–EU–land bezitten, moeten zich tijdig door hun ambassade
laten inlichten over de documenten die ze nodig hebben. Dit zijn o.m. een internationaal reispaspoort en
een toeristenvisum voor de Schengen–landen.
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Bagage
Per busreiziger:
‐ 1 koffer of rugzak van max. 20 kg
‐ 1 stuk handbagage (20 x 30 x 30 cm)
Per 20 busreizigers:
- 1 stuk groepsbagage (afmetingen max. 100 x 55 x 44 cm) van 30kg
Groepsbagage
‐spelmateriaal/knutselmateriaal
‐kleine EHBO‐koffer (pleisters niet vergeten)
‐fluo‐vestjes
‐JEKA‐documenten
Individuele bagage (naast de ‘gewone spullen’)
‐identiteitskaart
‐attest (toestemming van de ouders)
‐medische fiche + eventueel specifieke persoonlijke medicatie
‐World Assistance Card of gelijkaardige kaart van de mutualiteit
‐Slaapzak + hoeslaken en kussensloop zijn verplicht (dekens zijn in de prijs inbegrepen)
‐zonnecrème en lipstick met hoog factornummer, skibril
‐handdoeken
‐pantoffels voor binnenshuis
Verdere details van de bagage kan je terugvinden onder het hoofdstuk ‘Reis’ op pagina 24.
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Skilessen, skimateriaal en skiliften
(inbegrepen in de prijs van de sneeuwklassen)

Waar skiet je school ?
Uiteraard is de ligging van het logement bepalend voor de keuze van de skipiste.
Je logeert in:
‐ Stanzach: je school skiet op de plaatselijke liften van Stanzach.
‐ Elmen: je school skiet op de plaatselijke liften van Stanzach. Vanuit Elmen word je per
autocar naar Stanzach heen en terug gebracht.
‐ Elbigenalp: je school skiet op de plaatselijke liften van Elbigenalp.
‐ Bach: je school skiet op de plaatselijke liften van Elbigenalp. Vanuit Bach word je per autocar naar
Elbigenalp heen en terug gebracht.
‐ Holzgau: je school skiet op de plaatselijke liften van Holzgau of Elbigenalp. Indien je in Elbigenalp skiet, word
je per autocar vanuit Holzgau naar daar heen en terug gebracht.

Aanpassing van het skimateriaal
De aanpassing van het skimateriaal gebeurt op verschillende plaatsen in het Lechtal. Waar en wanneer je het
skimateriaal afhaalt, word je bij je aankomst meegedeeld.
Je kan al wel met het volgende rekening houden*:


Voor wie les krijgt van de skischolen in Holzgau of Elbigenalp ÉN de optie 1 extra skidag
(1 x 2 uur skiles) aangevraagd heeft, geldt de volgende regeling:
 Wie de eerste voormiddag na aankomst skiles heeft, gaat het materiaal aanpassen tussen 08u00 en
10u00 en begeeft zich onmiddellijk daarna op de skipiste;
 Wie de eerste namiddag na aankomst begint met de skilessen, kan het skimateriaal aanpassen tussen
10u00 en 14u00.

 Wie de optie 1 extra skidag (1 x 2 uur skiles) niet aangevraagd heeft, komt het skimateriaal aanpassen
in de loop van de dag na aankomst volgens een opgestelde uurregeling.

(*) Van deze regeling kan afgeweken worden indien de planning anders praktisch niet mogelijk of
onwensbaar is.
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Skihelm verplicht ?
Op het ogenblik van publicatie is er in de Bundesländer Tirol en Vorarlberg geen skihelmplicht voor ‐15
jarigen.
JEKA levert standaard skihelmen voor elk kind. Deze helmen zijn aanpasbaar en zullen in het logement
geleverd zijn bij aankomst.
Helmen net als skischoenen, kunnen ’s nachts drogen in een verwarmde ruimte.
We vragen met aandrang om op skischoenen en skihelmen enkel naamstickers te gebruiken die
gemakkelijk te verwijderen zijn en dat dan ook zelf te doen bij de inlevering.
Plak de stickers nooit op de aanduiding van de schoenmaat op de achterzijde of op het JEKA‐logo op de
helm.

De werking van de skischolen
De skilessen gaan afwisselend door:
 2 uur in de voormiddag (van 10.00 tot 12.00 uur)
 en de dag nadien 2 uur in de namiddag (van 14.00 tot 16.00 uur)
Bij je aankomst zal een JEKA–medewerker je onmiddellijk op de hoogte brengen van het startmoment van
het skilesprogramma voor je school.

9 en 10‐daagse sneeuwklassen
De skischool van Stanzach geeft 6 opeenvolgende dagen les te beginnen vanaf dag twee of drie van de
sneeuwklasperiode. Er is geen skiles meer op de laatste dag, tenzij voor scholen die geopteerd hebben voor
1 extra skidag (1 x 2 uur skiles)
De skischool van Elbigenalp geeft 6 dagen les met een onderbreking op zondag. De lessen beginnen daar op
de tweede dag van de sneeuwklasperiode tenzij in een heel drukke periode, als we niet tijdig iedereen van
skimateriaal kunnen voorzien. Dan is het een dag later.
De scholen die de optie extra skidag (1 x 2 uur skiles) genomen hebben in een 10‐daagse beginnen op dag
twee. In een 9‐daagse wordt een aangepaste regeling uitgewerkt (vier uur op een afgesproken dag).
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Groepsindeling skilessen
Wij streven naar skigroepen van 12 tot 14 leerlingen plus een verantwoordelijke per ploeg. In het algemeen
gegevensdocument die je per mail ontvangen hebt, vragen wij jullie de verschillende skigroepen aan te
duiden. Achter iedere leerling of begeleider vul je in tot welke skigroep hij/zij zal behoren.
Vb.:
1. Een school bestaat uit 54 leerlingen:
Dit zijn 3 ploegen van 14 leerlingen plus 1 ploeg van 12 leerlingen.
2. Een school bestaat uit 30 leerlingen:
Dit zijn 2 ploegen van 12 leerlingen plus 6 leerlingen die een ploeg vormen met leerlingen van een andere
school

BELANGRIJK !
De lijsten worden door JEKA nagekeken: mochten de skigroepen te klein ingedeeld zijn, d.w.z. met minder
dan 12 leerlingen per groep, dan zal de indeling door ons opnieuw worden gemaakt.
De skimonitor ter plaatse kan evenwel van de indeling afwijken om te grote niveauverschillen weg te
werken.

De ploegverantwoordelijke
De ploegverantwoordelijke hoeft niet aan de skilessen deel te nemen.
De ploegverantwoordelijke is wel verantwoordelijk voor:
 Het begeleiden van de leerlingen tot op de plaats van afspraak en terug naar het logement.
 Het opbergen van het materiaal na de skilessen. Dit moet ordelijk en met zuivere bindingen gebeuren in
de daarvoor voorziene ruimte.
 Het afleveren van beschadigd skimateriaal bij de reparatiedienst.
 Het overdragen van het skimateriaal op de laatste dag, ofwel aan diegenen die hiervoor langskomen,
ofwel aan de verantwoordelijken van het skilokaal.
Het proper en per paar inleveren van ski’s, schoenen en helmen; waarbij de schoenen dicht zijn en niet
gemonteerd staan op de ski’s; de sticks samengebonden worden door de ene lus door de andere te trekken.
Ook de skihelmen worden proper ingeleverd. Alle stickers en labels moeten verwijderd zijn van het
skimateriaal bij de inlevering.
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Praktische wenken
Het gebruik van het skimateriaal en van de oefen‐ of andere skiliften is in geen geval in de prijs begrepen
buiten de normale skilesuren. Informatie over de liftmogelijkheden en prijzen buiten de normale
sneeuwklasformule kan je ter plaatse krijgen.
De skischool van Elbigenalp heeft een systeem met liftkaarten uitgewerkt, zodat de JEKA‐sneeuwklassen
precies krijgen waar ze recht op hebben en de mogelijke misbruiken door buitenstaanders vermeden kunnen
worden:
-

-

De skischool krijgt van JEKA de skilijsten, die we van jullie ontvangen hebben.
De skimonitor verschijnt op het veld met die lijst en een aantal skikaarten d.w.z. één per leerling.
Hij verdeelt die skikaarten iedere morgen en vraagt ze opnieuw op het einde van de skiles.
De skilessen zijn uiteraard nog steeds inbegrepen in de prijs van de sneeuwklassen, maar een kaart kost
€ 10,‐ voor wie ze niet terug kan inleveren!
Begeleiders die op de skilijsten staan en zich daarop als begeleider ingeschreven hebben, kunnen een
skikaart krijgen om gedurende de geldende periode evenveel uren te skiën als de leerlingen. Dat hoeft
echter niet tegelijkertijd te zijn. Deze kaart zal enkel op naam uitgegeven worden. Wie dus komt skiën
als zijn leerlingen er niet zijn, gebruikt even goed zijn tijdskrediet en kan gecontroleerd worden of zijn
naam ergens op een JEKA‐skilijst staat. Voor deze kaart wordt meteen een waarborg van € 10,‐
gevraagd, die je terugkrijgt bij inlevering.

Wie in Stanzach een kaart niet terug kan inleveren, betaalt daar €5,‐ voor.
JEKA kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het wegvallen van de skilessen en/of het gebruik van
de plaatselijke liften als gevolg van ongunstige weersomstandigheden.
Indien de skilessen en/of het gebruik van de plaatselijke liften voor meer dan 2 opeenvolgende dagen moeten
afgelast worden, zal JEKA naar eigen keuze een alternatief programma voorstellen.
Vb. Alternatief programma:
De groep gaat skiën op de meest nabijgelegen piste met voldoende sneeuw, waarbij JEKA instaat voor het
vervoer.
Je dient reservegeld te voorzien voor het gebruik van de oefenliften in alternatieve skigebieden!
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Nuttige informatie
Nuttige adressen en telefoonnummers
BELGIË
JEKA–permanentie

Verzekeringskantoor

JEKA vzw
Stationsstraat 75
1730 ASSE

WDR & PARTNERS NV
Marie‐Anne Van Kerckhoven
Grote Baan 225
1620 DROGENBOS
tel: 02.333.82.82
fax: 02.333.82.80
e‐mail: marie‐anne.vankerckhoven@wdr.be

tel. : 02.230.84.55
e‐mail: info@jeka.be

LECHTAL
JEKA‐bureau Stanzach
JEKA vzw
Bureau
Hausnr. 39 a
A‐6642 STANZACH
tel: 0032 2 233 38 99 (buitenseizoen)
0032 483 56 45 15 (ter plaatse)
Gelieve eerst het JEKA‐bureau te verwittigen
vooraleer je medische hulp of een
noodnummer oproept.
Medische hulp
Artsen
 Dr. WALCH S., Weißenbach
(voor Stanzach, Elmen)
tel: 05678/5226
 Dr. LACKNER F., Hausnr 55b, Elbigenalp
(voor Elbigenalp, Bach)
tel: 05634/6222
 Dr. WALLNÖFER V, Hausnr 72, Holzgau (voor
Stockach, Holzgau)
tel: 05633/5211

NOODNUMMERS

Ziekenhuis
BEZIRKSKRANKENHAUS
Krankenhausstraße 39, REUTTE
tel. : 05672/6010
Tandarts
Dr. SCHEIDLE,
Lindenstraße 25, Reutte
tel: 05672/64004
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Polizei

tel: 133

Brandweer

tel: 122

Bergredding

tel: 144

Apotheken
De Oostenrijkse dokters in het Lechtal hebben een eigen kleine huisapotheek.
Apotheken in Reutte:
Apotheke Linden
+
Südtiroler Apotheke
Untermarkt 1
Südtirolerstraße 1
Deze winter gaan er enkel verpleegsters mee en geen dokters. Het kan dus zeker geen kwaad om zelf een
medicijnenkistje aan te leggen en mee te nemen naar het Lechtal.

Banken en geld
In Stanzach, Elmen, Elbigenalp, Bach en Holzgau is er een Raiffeissenkasse. Open van 08u00 tot 12u00 en
van 14u00 tot 17u00. Gesloten tijdens het weekend en op donderdagnamiddag.
In Stanzach, Elbigenalp, Bach en Holzgau vind je tevens een bankautomaat waar je met je bankkaart met het
logo Maestro een beperkt bedrag in Euro kunt opnemen. Het maximumbedrag wordt o.a. bepaald door je
uitgavenlimiet en kan variëren naargelang de buitenlandse bankinstelling.
Het gebruik van betaal‐ en kredietkaarten is alleen mogelijk in grotere handelszaken en de betere
restaurants.
Geld en waardevolle zaken kan je opbergen in een afsluitbare ruimte in je logement. De sleutel krijg je tegen
een waarborg van € 10, ‐ per sleutel.
Betaal‐ en kredietkaarten kunnen niet gebruikt worden voor betalingen aan JEKA.

Toeristische informatie
In Oostenrijk
In Stanzach, Elbigenalp en Holzgau tref je een toeristisch bureau Tourismusverband aan. Je kan hier terecht
voor de activiteitenkalender en met al je vragen. Meestal zijn deze kantoren alleen in de voormiddag open!
Foldertjes en plannetjes liggen vaak ook in de inkomhal van het gemeentehuis.
In België:
Oostenrijkse Ambassade
Kortenberglaan 52
1000 Brussel
Tel: 0032 2 289 07 00
Op internet:
Streekinformatie:

www.ausserfern‐direct.at
www.lechtal‐info.com
www.lechtal.at

Warth & Schröcken:

www.3taeler.at
www.warth‐schroecken.at
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Openbaar vervoer
Met de lijnbus
Tijdens de week zijn er enkele lijnbussen die het traject Reutte‐Steeg‐Reutte rijden. (Zie ook www.vvt.at )
De schoolgroepen kunnen gratis gebruik maken van deze lijnbus maar plaatsen zijn eerder beperkt. Vanaf 20
deelnemers is een reservatie aan te raden. Wie zich met de ganse groep wil verplaatsen door het dal, doet
best een beroep op ons aanbod aangaande de autocartransfers binnen het Lechtal (zie EXCURSIES).
Met de firma Feuerstein
Naast de lijndienst op hetzelfde traject, verzorgt dit autocarbedrijf ook de transfers voor JEKA‐groepen aan
een gunstige prijs (enkel bij reservatie).

Post
Het postkantoor van het Lechtal vind je in Elbigenalp. Elders hebben plaatselijke handelaars de meeste
diensten overgenomen, zoals postzegels verkopen, telefoonkaarten verkopen… In Stanzach kan je terecht in
het Tourismusburo.
Correspondentie vanuit Oostenrijk
Posttarieven standaard brieven tot 20 gram en postkaarten: € 0.90 (enkel Oostenrijkse postzegels!).
Andere zendingen bereken je via de ‘Tarifrechner’ op de website www.post.at
Correspondentie vanuit België
Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden niet bedeeld en keren mogelijk terug naar
de afzender.
Denk eraan dat een brief uit België ongeveer 7 dagen onderweg is. Daarom verstuur je deze best tegen het
begin van de periode.
Gelieve volgende gegevens in het adres op te nemen!
‐ groepsnaam
‐ naam van de deelnemer
‐ naam van JEKA logement + adres van het logement
‐ op de rugzijde van de enveloppe: Thuisadres van de bestemmeling (NIET v/d afzender)

Telefoneren
In onze logementen is geen telefoon aanwezig.
Een eigen gsm meebrengen kan voor jullie, de begeleiders, een uitbreiding zijn van de
communicatiemogelijkheden. Hiermee kan je in alle omstandigheden tijdens een uitstap of op de skipiste
iemand van JEKA bereiken en zelf bereikbaar zijn.

Wifi modems
De roamingkosten in alle EU‐landen zijn afgeschaft voor bellen, smsen en het gebruik van mobiel internet.
Indien je WIFI in het heem wil, kan je via JEKA een router huren aan €20 per periode.
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Activiteiten
Activiteiten en eventuele bustransfers kan je bestellen door het bestelformulier ‘Activiteiten’ door te mailen
naar JEKA‐Brussel.
De hieronder vermelde prijzen zijn steeds onder voorbehoud.

Autocartransfers binnen het Lechtal
Voor de verplaatsing tussen de dorpjes van het Lechtal moet je steeds bovenop de prijs van de
activiteit een vervoerskost rekenen van ongeveer € 6,5 pp.
In beperkte mate wordt de Belgische autocar ingelegd voor activiteiten buiten de ski‐uren.

BELANGRIJK !
‐Alle activiteiten zijn zonder transportkosten gerekend.
‐Wat door JEKA gefactureerd wordt, moet minimum 24 uur voor het begin van de activiteit betaald zijn.

Arrenslee
Een populaire activiteit voor de groepen is een ritje (± 30 min.) met de paardenslee van Alfred in Elbigenalp
(afspraak aan Gasthof Schwarzer Adler.) Tijdens de wachttijden is een bezoek aan de wondermooie
Barokkerk van Elbigenalp met het naastliggende Knekelhuis een echte aanrader. In een slee kunnen 10 tot
12 personen. Per slee mag 1 persoon gratis mee. De slee kan, naargelang de staat van de weg, glijden of
rijden. Prijs 2020: € 3,50 pp inclusief warme chocomelk, €2,00 pp exclusief drankje. (niet mogelijk op
maandag). Ter plaatse te betalen aan de organisator. Vooraf boeken in noodzakelijk.

Avondski
In Stanzach kan er geskied worden op de grotere liften tussen 19u00 en 21u00 op vrijdagavond. Prijs 2020:
€ 5,20 pp voor een avondskipas.

Bowling
In Hotel Alpenblick in Bach staan 3 kegelbanen ter beschikking. Elke baan is uitgerust met een automatisch
optelsysteem en kan ongeveer 8 tot 10 personen aan. Vooraf aanmelden is noodzakelijk.
Prijs 2020: € 9,‐ /baan/uur. Ter plaatse te betalen. (niet mogelijk op maandag en donderdag)
Het wordt als vanzelfsprekend beschouwd dat er ook iets geconsumeerd wordt!

IJsstokschieten (curling)
‐ IJsstokschieten voor de gemeentelijke kiosk in Elmen
Prijs 2020: € 2,‐ pp (tot 30 personen); € 1,5 pp (vanaf 31 personen)
‐ IJsstokschieten in Grunau Laterndl (prijs op aanvraag)
’s Avonds zijn de pistes verlicht.
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IJsschaatsen
IJsschaatsen in openlucht kan je achter de Stube Laterndl in Grünau.
’s Avonds is deze piste verlicht en is er tussen 16u00 en 17u00 Eisdisco.
Prijs 2020: € 5,5 pp (huur schaatsen + warme chocolademelk). Ter plaatse te betalen.
Er worden maximum 25 personen tegelijk toegelaten op de schaatspiste.

Rodelen (afdaling met de slee)
De rodelbaan moet altijd vrij van obstakels blijven. Dus toeschouwers, rondslenterende sleeën of gevallen
deelnemers worden zo snel mogelijk naar de zijkant geëvacueerd.
In Holzgau:
Waar:
Wanneer:
Duur:
Prijs 2020:
Praktisch:
In Grünau:
Waar:
Wanneer:
Prijs 2020:
Praktisch:

In Stanzach:
Waar:
Wanneer
Duur:
Prijs 2020:
Praktisch:

Aan de kerk in Holzgau.
Na het sluiten van de skipistes tussen 17u00 en 22u00 (met kunstlicht).
Niet op maandag na 20u00 en op donderdag tussen 19u00 en 20u00.
Drie afdalingen duren ongeveer een uur.
Drie afdalingen, vanaf 15 deelnemers: € 3,5 pp
Wees goed op tijd! Ter plaatse te betalen aan de organisator. 2 personen per slee.

Op de natuurrodelbaan, vlakbij de brandweer
Heel de dag mogelijk, op bepaalde dagen ’s avonds verlicht.
Gratis
JEKA kan, op aanvraag, voor de duur van het rodelen een aantal sleetjes bezorgen.
De deelnemers zorgen zelf voor de pret, d.w.z. ze trekken de sleetjes zelf naar boven.

Op de Stoanmandllift, rodelpiste bij kunstlicht
Elke avond tussen 19u00 en 21u00, behalve op dinsdag en vrijdag.
Ongeveer een uur.
€ 4,‐ pp
De sneeuwkat trekt per keer 24 sleeën naar boven (2 personen per slee).
Ter plaatse te betalen aan de organisator.

JEKA‐Tiroleravond
Een zanggroepje (2 pers.) zorgt voor een mini‐Tiroleravond in je eigen JEKA‐logement. Met volksmuziek en
traditionele klederdracht, belangrijke elementen in de Tiroolse cultuur, zorgt het groepje voor zang, dans
en muziek.
Prijs 2020: € 200,‐ / 1u
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Zwemmen
Steeg:
Het overdekte zwembad van Steeg heet Aqua Nova. Het heeft een leuke glijbaan.
Voor meer info: www.aquanova.at
Prijs 2020: € 6,5 / 2u. Vanaf 11 personen – 10%; vanaf 25 personen – 25%. Vrijkaart voor 11e, 22e, ...
persoon.

Reutte:
Ook in Reutte kan je terecht in het overdekte zwembad Alpenherme Ehrenberg met spectaculaire glijbaan,
kinderbad, sauna, …
Voor meer info: www.alpentherme‐ehrenberg.at
Prijs 2020: € 6,‐ / 2u. Vrijkaart voor 11e, 22e, ... persoon. Begeleiders vrij.

Spellenkoffer
Er staan twee spelkoffers gratis ter beschikking van de groepen. Iedere koffer bevat een selectie uit volgende
spelen: Vier op een Rij, Uno, Ramses III, dammen, schaken, Ganzenbord, speelkaarten, Hacienda, Het Achtste
Wereldwonder, Hippe Kippen, Jungle Speed, Regenwormen en Weerwolven. Wij stellen het op prijs wanneer
alle spellen na gebruik volledig en intact terug aan ons bezorgd worden.

Fakkeltocht
Een leuke avondactiviteit van +/‐ 1u. Deze tocht kan zonder begeleiding worden uitgevoerd in alle
gemeentes. In Stanzach kan het met begeleider. Een Duitstalige gids leidt u met deskundige uitleg rond het
dorp.
Vertrekplaats is de parking aan het Gemeindeamt.
Aanbevolen is 1 fakkel per 3 tot 6 deelnemers.
Fakkels zijn ter plaatse via JEKA te koop, mits bestelling vooraf (€ 2,‐).
Pas wel op voor brandgevaar! Zeker handschoenen, mutsen en jassen kunnen schade oplopen bij
onoplettendheid.
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Zetellift Jöchelspitze
Zowel in de winter als in de zomer is het mogelijk de Jöchelspitze in Bach te bezoeken met een zetellift.
Afgelopen jaar hebben ze deze kabelbaan helemaal vernieuwd en zijn de zetelliften vervangen door cabines.
Deze kabelbaan zal deze winter zeker open zijn, maar het is echter nog niet duidelijk of de vernieuwing een
invloed zal hebben op de prijs. Daarom kunnen we op dit moment niet garanderen dat JEKA deze activiteit
nog steeds gratis kan blijven aanbieden aan de sneeuwklassers. Deze activiteit kan onder voorbehoud
geboekt worden. Wanneer JEKA meer weet over de prijs zal de groep op tijd gecontacteerd worden.
Opgelet: transport naar en van Bach zit standaard niet inbegrepen.

Houtsnijschool
De Holzschnitzschule in Elbigenalp is de enige houtsnijschool in Oostenrijk en bestaat al sinds 1790.
Talentvolle jongeren worden er opgeleid tot gezel of meester in het aloude kunstambacht houtsnijden. Enkel
de tentoonstellingsruimte van de houtsnijschool is toegankelijk voor het publiek. Het is aan te raden de groep
eerst aan te melden via een JEKA‐medewerker. Openingsuren: elke werkdag van 08u00 tot 12u00 en van
14u00 tot 17u00.

Kerk en knekelhuisje in Elbigenalp
Bezoek zeker eens de Pfarrkirche Sankt‐Nikolaus in Elbigenalp en bewonder de rijkelijk versierde barokke
gewelven, de levendige, frisse fresco’s, de preekstoel, het altaar en het orgel. Het spreekt voor zich dat een
bezoek enkel is toegestaan als er geen misdienst is en dat de groep ten allen tijde de stilte en rust binnen de
kerk bewaart. In de laatgotische dodenkapel of het knekelhuisje op het kerkhof van Elbigenalp liggen
menselijke botten en schedels gestapeld. Ze werden opgegraven omdat er zoveel sterfgevallen waren, dat
er plaatsgebrek was op het kerkhof. Ter nagedachtenis heeft men de beenderen in dit knekelhuisje
ondergebracht. Opgepast: bij te hevige sneeuwval is het knekelhuisje gesloten wegens lawinegevaar.
Sta ook even stil bij de Totentanz, een schilderij van de plaatselijke schilder Anton Falger, waarin wordt
afgebeeld hoe de dood zijn bezoek brengt aan mensen uit alle rangen en standen (lees: niemand ontsnapt
aan de dood). De verschillende taferelen worden verduidelijkt aan de hand van een tekst in rijmvorm.
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Excursies
Even niet op de latten en toch iets leuks en boeiend ondernemen? Je kan in dit geval voor een uitstap van
een halve of hele dag kiezen.

Richtprijs van autocaruitstappen (enkel transport)
Ter plaatse kan je gebruik maken van het JEKA‐transportaanbod (Belgische bus, Feuerstein of Specht) voor
ganse of halve daguitstappen. De Belgische autocar zal enkel ingelegd worden buiten de uren van het vervoer
van/naar de skipistes.
Prijzen dag of halve daguitstappen (minimum 36 deelnemers):
‐ Neuschwanstein of Hohenschwangau
€ 10,50 pp (1/2 dag) ‐ € 14,‐ (hele dag)
‐ Linderhof en Plansee
€ 10,50 pp (1/2 dag) ‐ € 14,‐ (hele dag)
‐ Reutte of Ehrenberg
€ 8,50 pp
Groepsreizen met minibusjes (8 personen) naar de zijdalen van het Lechtal, prijzen op aanvraag.
(Namlos, Hinterhornbach, Bschlabs, Boden, Gramais, Kaisers).
Tijdstip: van 8u30 tot 11u00 en van 13u30 tot 17u00.
Kleinere groepen spreken best af ter plaatse om de bus te delen.
Wij stellen je graag de volgende excursies voor:

Dem Ritter auf der Spur (interactieve uitstap)
In de Kluis van het Slot Ehrenberg in Reutte is het verhaal van middeleeuwse Ridder Rüdiger uitgebeeld. De
bezoeker doorloopt in dit historisch belangrijk en prachtig gerenoveerd kader Heinrich’s reis door de tijd en
zijn strijd voor liefde en ridderschap. De vijftien interactief ingerichte zalen brengen zijn queeste op een
verrassende wijze tot leven.
De jeugdige bezoekers kunnen zich met behulp van een educatieve bundel (*) inleven in de strijd van deze
historische figuur voor het ridderschap en de daaraan verbonden kans om met zijn uitverkoren prinses te
trouwen.
Echte maliënkolders aantrekken, het gebruik van middeleeuwse wapens aanleren, de voetsporen volgen van
magiërs in hun zoektocht naar de Steen der Wijzen, middeleeuwse spreuken leren, … . Dit zijn slechts enkele
voorbeelden waardoor het museum zeker de moeite waard is om te bezoeken.
Toegangsprijs 2020: € 3,5 pp. Per 20 leerlingen 1 gratis leraar/begeleider. Het transport is niet inbegrepen.
Meer info op www.ehrenberg.at
Openingsuren: van 11u00 tot 16u00, behalve op maandag.
(*) De educatieve bundel is een begeleid raadsel. De oplossing geeft recht op een Oorkonde en de kans om
een mooie prijs te winnen. JEKA stelt 1 vertaald exemplaar per groep ter beschikking dat je vooraf kan
aanvragen en kopiëren.
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Schloß Linderhof en Plansee
Wanneer je naar het Linderhof rijdt, kom je via Reutte langs de dichtgevroren Plansee en door het mystieke
Ammerwald tot aan het Linderhof, het fantasierijke buitenverblijf van de sprookjeskoning Ludwig II van
Beieren (1864‐1886). Het kasteel ligt in een prachtig domein, waar de invloeden van Franse, Engelse en
Italiaanse tuinen duidelijk zichtbaar zijn. Openingsuren: In de winter kan enkel het slot bezocht worden. Voor
meer informatie verwijzen we u graag door naar de website www.linderhof.de
Toegangsprijzen 2020 (het transport is niet inbegrepen):
Kinderen (‐18j.) en schoolgroepen: gratis. Reserveren vooraf is noodzakelijk en kost € 1,‐ pp.
Opgelet: breng een attest van de school (in het Duits of Engels) mee dat aantoont dat de groep wel degelijk
een schoolgroep is.
Reserveren doe je best geruime tijd op voorhand via internet:
http://www.schlosslinderhof.de/deutsch/tourist/reserv.htm
Vermits een betaling per kredietkaart gevraagd wordt, dient de groepsverantwoordelijke dit zelf te doen,
opgepast ten laatste 2 dagen voor de dag van het bezoek.
Volwassenen: € 7,50 pp

Füssen: Königschlösser Neuschwanstein en Hohenschwangau
De rit gaat via Reutte naar Füssen ‐ Hohenschwangau. Daar kan je de waanzinnige droom van de Beierse
koning Ludwig II bewonderen: Neuschwanstein, een sprookjeskasteel in onvervalste Doornroosje‐stijl,
gebouwd naar bouwtekeningen van een toneeldecorateur en volledig in Schwangauer marmer.
Neuschwanstein ligt op een steile rots in een onvoorstelbaar mooi landschap. Ook een bezoek aan
Hohenschwangau, het Kasteel van de Zwaan met een manie voor neogotische decoratie is beslist de moeite
waard. Het kasteel bevat een enorme kunstcollectie.
Meer info vind je op www.neuschwanstein.de en www.hohenschwangau.de

Inkomprijzen Neuschwanstein + Hohenschwangau 2020:
Kinderen (‐18j.) en schoolgroepen: gratis. Reserveren vooraf is noodzakelijk en kost € 2,50 pp.
Opgelet: breng een attest van de school (in het Duits of Engels) mee dat aantoont dat de groep wel degelijk
een schoolgroep is.
Reserveren doe je best geruime tijd op voorhand via internet: www.neuschwanstein.de
Vermits een betaling per kredietkaart gevraagd wordt, dient de groepsverantwoordelijke dit zelf te doen,
opgepast ten laatste 2 dagen voor de dag van het bezoek.
Volwassenen: € 13,50 pp voor Neuschwanstein en € 24,50 pp voor beide kastelen
Het bezoek aan Neuschwanstein of Hohenschwangau kan als hele of als halve daguitstap gereserveerd
worden. Door de grote drukte ga je best in de voormiddag en niet in het weekend.
Om 15u00 is het ticketcenter gesloten en kom je er niet meer in.
In de onmiddellijke omgeving van beide kastelen ligt de Alpsee, een idyllische plaats waar je kan wandelen.
Wie een hele dag vrij heeft, kan in de namiddag Füssen bezoeken, een middeleeuws grensstadje, gezellig om
te kuieren, uitnodigend om er iets te drinken.
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Reis
In het JEKA‐aanbod zit standaard het vervoer in de basisprijs inbegrepen. Voor
Oostenrijk wordt hiervoor gebruikt gemaakt van autocars. Je kan er echter voor
kiezen om het vervoer zelf te organiseren, je krijgt dan een korting op de
basisprijs. We suggereren hier enkele mogelijkheden en geven wat praktische
informatie om je op weg te helpen.

Bagage
Per persoon is slechts 1 koffer of rugzak van max. 20 kg + 1 stuk handbagage (20 x 30 x 30 cm) toegestaan.
De slaapzak mag in een aparte zak meegenomen worden (bij voorkeur geen vuilniszak). Gelieve deze echter
niet aan de buitenkant van de koffer of rugzak bevestigen: dit bemoeilijkt het stapelen in de kofferruimte
van de bus.
Per 20 busreizigers mag de groep 1 stuk groepsbagage (afmetingen max. 100x55x44 cm) van 30 kg
meenemen; alle overige bagage wordt geweigerd. Bagage van wie niet met de autocar meerijdt, wordt
meteen geweigerd. Deze bagagerichtlijnen zijn gebaseerd op de beperkte capaciteit van de laadruimte en
het wettelijk verbod om koffers en rugzakken in de passagiersruimte te vervoeren.
Zorg ervoor dat alle bagage duidelijk herkenbaar is, bv. door gekleurde lintjes te voorzien. Spreek binnen de
school ook duidelijk af wie verantwoordelijk is voor het toezicht op het correct uit‐ of inladen van de bagage
ter plaatse. Noch de chauffeur, noch de JEKA‐medewerkers kunnen verantwoordelijk gesteld worden indien
een stuk bagage bij aankomst per ongeluk terug naar België gaat of bij vertrek ter plaatse achter blijft!

Met de JEKA autocar
De autocarindeling en de juiste vertrekuren worden je ten laatste 15 dagen vóór je vertrek toegezonden.
We kunnen je nu al melden dat de opstaptijden variëren tussen 6u30 en 9u00 voor een dagreis. De groep
wordt afgehaald op het opgegeven vertrekadres. De gevolgde route loopt via Duitsland naar het Lechtal. De
reis duurt gemiddeld 10 tot 12 uur. De aankomst is voorzien vanaf 19.00 uur.
Veiligheid en comfort
Voor je veiligheid en comfort wordt de reis uitgevoerd met een autocar van minder dan 7 jaar oud en met
minimum 2 sterren. Het dragen van een gordel in een rijdende autocar is verplicht.
De rit wordt uitgevoerd door één of meerdere chauffeurs, in overeenstemming met de wettelijke regeling
van rij‐ en rusttijden. De chauffeur rijdt ononderbroken maximaal vier uur en half en houdt dan 45 minuten
pauze aan een autowegrestaurant. De meeste voorkomende stopplaatsen zijn Aachener Land (nabij Aken),
de Hockenheim Ring en Allgäuer Tor.
Belangrijk: JEKA vraagt je met aandrang om het evaluatieformulier over de heen‐ en terugritten in te vullen
en terug mailen, zodat we in staat zijn controle uit te oefenen op de correcte naleving van de rij‐ en rusttijden.
Eten onderweg
Bij de heenreis zijn er door JEKA geen maaltijden voorzien. Je kan een lunchpakket meebrengen of, indien
de tijd het toelaat in het autowegrestaurant een warme maaltijd bestellen.
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Toiletten onderweg
Het toilet aan boord is in principe enkel toegankelijk bij noodgevallen. Hou er echter rekening mee dat de
voorraad spoelwater zeer beperkt is. Gebruik daarom zoveel mogelijk de toiletten op de stopplaatsen.
Steeds meer autowegrestaurants zijn uitgerust met draaihekken (met muntstukken) voor de toiletten. Het
systeem heet Sanifair en kost € 0,70. Je krijgt een tegoedbon van € 0,50 te gebruiken in het restaurant of in
de shop.
De terugreis gebeurt 's nachts. De laatste dag van je verblijf bezorgen onze medewerkers je de nodige
levensmiddelen om het lunchpakket klaar te maken. De terugreis begint rond 20u, afhankelijk van de
aankomst van de nieuwe groepen. Bij een nachtreis zijn de stoptijden dikwijls minder lang en wordt er
nauwelijks gegeten. Het door JEKA voorziene lunchpakket (dat je zelf klaarmaakt voor je vertrek) bestaat uit
brood, een drankje, een stuk fruit en een versnapering.
Aankomst in België is voorzien de volgende dag in de ochtend.
Nog enkele spelregels:
‐ iedereen moet 30 minuten vóór het aangeduide vertrekuur op het afhaaladres aanwezig zijn
‐ er zijn geen gereserveerde plaatsen, neem gegroepeerd plaats
‐ eten en drinken in de autocar is toegestaan, maar vermijd kruimelige eetwaar zoals koekjes, chips e.d.
‐ kauwgom is niet toegestaan
‐ hou steeds rekening met je medepassagiers (filmkeuze, muziek, etc.)
‐ roken in de autocar is niet toegestaan
‐ maak gebruik van de stopplaatsen om je afval in de daartoe voorziene containers te gooien
‐ om hygiënische redenen worden er geen huisdieren toegelaten op de autocar,
‐ volg de instructies van de chauffeur
‐ In elke autocar hangen er plastic vuilzakjes aan de armleuning van de zetels, maak er gebruik van.

Met eigen vervoer
Met eigen wagen
Deelnemers die met eigen wagen reizen, worden verzocht het normaal voorziene aankomstuur in en
vertrekuur uit het logement te respecteren (ca. 20.00 uur). Omdat de aankomst van een nieuwe groep
samenvalt met het vertrek van de voorgaande, kan JEKA hierop geen afwijkingen toestaan.
Om naar het Lechtal te rijden moet je geen autovignet hebben. Dit is enkel nodig wanneer je je op de
Oostenrijkse snelwegen begeeft.
Met de trein
Je kunt dagelijks per trein van Brussel naar Reutte sporen of omgekeerd. Het normale traject gaat mits
overstappen in Keulen, Ulm en Kempten.
Kijk voor meer info op: www.b ‐rail.be of www.bahn.de
Het traject Reutte‐station naar het Lechtal (± 20 km tot Stanzach) kan gebeuren met lijnbussen of taxi's.
Met het vliegtuig
Vanuit Zaventem vertrekken er dagelijks meerdere vluchten naar München. Van daaruit reis je in drie uur
verder per trein naar Reutte. Het traject Reutte station tot je logement kan per taxi of lijnbus.
Kijk voor meer info op: www.brusselsairlines.com www.lufthansa.com
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Logement
Wat kan je zoal verwachten van je JEKA‐logement? En wat verwacht JEKA van jou tijdens het verblijf?
Om de grondplannen van de logementen in Oostenrijk van naderbij te bekijken kan je terecht op onze
website.

Logement
Onze JEKA‐logementen zijn gelegen in het Lechtal. Ze zijn verspreid over
het dal, in verscheidene typisch Tiroolse dorpjes. JEKA richt die
logementen speciaal in voor jeugdgroepen.
Elke woning beschikt over slaapkamers met stapelbedden, voldoende
modern sanitair, een uitgeruste keuken en een eet‐ en recreatieruimte.
In de keuken is alle materiaal aanwezig om het JEKA‐menu klaar te
maken. Elektrische toestellen zijn er echter niet. In het logement vind je
een basispakket aan poetsgerei om je huis netjes te houden, evenals
afwasproduct. JEKA zorgt ook voor toiletpapier. Deze producten kan je
steeds bijvragen. Onze logementen zijn degelijk maar sober ingericht, zodat het groepsleven er volledig tot
zijn recht kan komen. Daarom is er bv. geen televisie of radio. Telefoon is er evenmin, maar via de JEKA‐
permanentie ben je in geval van nood altijd bereikbaar. Het nodige lesmateriaal (schoolbord, …) is aanwezig
in elk logement.
Opmerking: Huisdieren worden niet toegelaten in de JEKA‐logementen !

Verblijftaks (niet in de basisprijs inbegrepen)
In Oostenrijk moet je als toerist verblijfstaks betalen. Prijs 2020: elke deelnemer boven 15 jaar betaalt
€ 1,40 p.p./p.n. De JEKA‐medewerker zorgt voor de aanmelding van jullie school bij de gemeente. Mocht
blijken dat het aantal +15‐jarigen die duidelijk geen leerlingen zijn, op je deelnemerslijst proportioneel te
hoog is, kan de gemeente deze toeristentaks alsnog vragen en dien je deze ter plaatse te betalen.
Gelieve er rekening mee te houden dat bezoekers ook deze taks dienen te betalen!

Brandveiligheid
Hoewel de nodige veiligheidsmaatregelen zijn getroffen, blijven de JEKA‐huizen uiteraard heel wat brandbaar
materiaal bevatten. Daarom vragen we verscherpte oplettendheid in de keuken, niet te roken in het huis of
in de nabijheid van gasflessen. Ga bij aankomst na waar de brandblusapparaten in het huis en het
branddeken in je keuken hangen en hoe je ze moet bedienen. Misbruik kost echter € 12,‐ per brandblusser
of deken. Zorg dat je weet hoe je in geval van nood iedereen kan evacueren. Bekijk dus zeker ook eens de
verschillende (nood‐)uitgangen.
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Onderhoud
JEKA hecht er vanzelfsprekend veel belang aan dat aankomende groepen een logement aantreffen dat
zuiver, netjes en in goede staat is. Elke nieuwe groep wil in een net en gezellig huis terecht komen.
Daarbij zal je voor de afreis vooral letten op de netheid in alle kamers, douches en de wc's. Tegelijkertijd zal
je controleren of het aantal bedden per kamer overeenstemt met het plan dat je van JEKA kreeg. Verder zal
je ook de keuken grondig controleren en alles netjes achter laten (het gasfornuis en oven verdienen een
extra controlebeurt). Wanneer bij vertrek blijkt dat je logement niet netjes in en goede staat verkeert, zal
de JEKA‐medewerker de buschauffeurs verwittigen dat de bus niet mag vertrekken voordat het heem
keurig is schoongemaakt.
In ieder geval kan een nieuwe groep het aantreffen van een “vuil” huis niet als reden inroepen om zelf niet
te moeten poetsen op het einde van het verblijf ! Een JEKA‐medewerker zal bij aankomst van de groep
samen met de groepsleider een rondgang door het heem maken om een eventueel onaanvaardbare
toestand van een bepaalde kamer onmiddellijk te melden. De JEKA‐medewerkers zullen dan de nodige
stappen ondernemen om dit euvel te verhelpen.
Er is standaard poetsmateriaal aanwezig in de huizen. Indien er iets ontbreekt, moet je dit meteen melden.
JEKA verwacht dat je tijdens je verblijf :
‐ geen bedden, kasten, tafels e.d. uit de slaapkamers of buitenshuis verplaatst,
‐ niet rookt in de slaapkamers,
‐ altijd alle vensters sluit als je het huis verlaat en ook het licht uitdoet als je het huis verlaat,
‐ geen keukenafval, papier, maandverbanden en dergelijke in de lavabo's of toiletten gooit,
‐ geen nagels, vijzen of haken in de muren bevestigt zonder toestemming van de eigenaar of JEKA,
‐ geen agressieve plakband (zoals bruine inpaktape) te gebruiken om iets te bevestigen op de muur,
‐ geluidsoverlast vermijdt na 22u en voor 08u,
‐ het brandreglement kent (alle deelnemers),
‐ steeds een volledige deelnemerslijst beschikbaar hebt.
JEKA verwacht dat je vóór je vertrek :
‐ de vloeren schoonmaakt,
‐ de meubels reinigt, ook de tafels en de stoelen,
‐ de bedden nakijkt en controleert of er geen schade is,
‐ zorgt dat over alle matrassen én kussens een JEKA‐hoes zit,
‐ de koelkast en de diepvriezer (eerst ontdooien !) reinigt op de vooravond van het vertrek
(vraag de JEKA‐medewerker vooraf wat je met de eventuele resten doet),
‐ gasvuren en oven een grondige onderhoudsbeurt geeft; gasfles en stalen onderbouw niet vergeten,
‐ geen etensresten achterlaat op niet daartoe bestemde plaatsen,
‐ kook‐ en tafelgerei degelijk afwast en sorteert,
‐ de toiletten en douches een grondige beurt geeft,
‐ het terrein rond het huis opruimt
(vuilnis verzamelen in zakken die je stevig toebindt en op de afgesproken plaats achterlaat)
Voor groepen met JEKA kookouders geldt de volgende regeling: de kookouders staan in voor het kuisen van
de keuken, eetzaal, de gangen en het sanitair. De kookouders legen ook de vuilbakjes op de kamer en
komen een of twee maal per periode kuisen in de kamers. Op de dag van vertrek is de groep zelf
verantwoordelijk voor de eindkuis van de slaapkamerskamers. Onderling mogen afwijkende afspraken
gemaakt worden, zolang het huis maar proper is voor de volgende groep!
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Beschadigingen moeten onmiddellijk aan onze medewerkers gemeld worden. Over de vergoeding wordt in
samenspraak met de groepsleider beslist.
Iedere groepsleider is verantwoordelijk voor het naleven van deze regels. Wanneer de regels niet
nageleefd worden, zal eventuele schade ter plaatse of na je verblijf gefactureerd worden. Onopzettelijke
schade kan door de groep via de familiale verzekering van het betrokken groepslid worden gerecupereerd
en eventueel nadien door de groep via de afgesloten verzekeringen Burgerlijke Aansprakelijkheid.
Alvast bedankt voor je medewerking, in naam van JEKA én van de groepen die na jou komen.

Bezoekers
Soms gebeurt het dat het schoolhoofd of collega’s, al dan niet met hun echtgenoten, tijdens het verloop van
de sneeuwklassen een bezoek wensen te brengen aan de groep. Daarvoor gelden de volgende afspraken die
we je vragen in volle fair‐play toe te passen:
‐ Bezoekers die slechts één dag ter plaatse doorbrengen, zonder in het JEKA‐logement te overnachten,
worden ons gemeld. Hiervoor wordt niets bijgeleverd, noch aangerekend.
‐ Overnachten bezoekers bij de groep, dan moet je dat melden en betalen ze € 25 per persoon, per nacht.
(in een comfort+ logement is dit supplement € 28,30 per persoon, per nacht)
‐ Bezoekers die meer dan 4 nachten ter plaatse doorbrengen, betalen dezelfde prijs als de deelnemers.
We vragen met aandrang, om organisatorische redenen, dat eventuele bezoekers vooraf in Brussel via mail
worden aangemeld, met vermelding van aankomst‐ en vertrekuur ter plaatse. Elk bezoek wordt onmiddellijk
ter plaatse cash afgerekend met onze medewerkers. De opbrengst van deze bezoekers gaat integraal naar
JEKA Ontwikkelingssamenwerking vzw.
Verder merken we nog op dat door JEKA in geen geval (meubel)transporten kunnen uitgevoerd worden
omwille van bezoekers.

Privaatkamers
Sommige scholen wensen voor één of meer deelnemers privaatkamers te huren in de nabijheid van hun
logement. Voor dit extra comfort wordt een supplement gevraagd. Deze personen gebruiken dan de
maaltijden samen met de school.
Als je zulke kamers wenst, neem dan eerst telefonisch of schriftelijk contact op met ons kantoor in Brussel,
zodat we de mogelijkheden samen kunnen bespreken. Pas daarna kan je via mail de kamer(s) schriftelijk
reserveren.
Volgende afspraken gelden:
‐ Je kan slechts kamers boeken voor de volledige periode.
‐ De kamers zijn standaardkamers en worden op de groepsfactuur in rekening gebracht.
‐ Pas wanneer je van ons de vouchers met het adres van de bestelde kamers hebt ontvangen, mag je de
bestelling als uitgevoerd beschouwen. Deze vouchers dienen als toegangsbewijs voor de kamers. Bij
aankomst geef je ze af aan de huisbaas.
‐ Wanneer er geen kamers meer beschikbaar zouden zijn, word je hiervan op de hoogte gebracht en
storten we de reeds betaalde som terug.
‐ Na reservatie via mail en toezegging van onze kant, blijft 60 % van de prijs van de kamer(s) verschuldigd
bij eventuele annulering. Bij opzegging binnen de 7 dagen vóór je vertrek blijft de volledige huurprijs
verschuldigd aan de eigenaar.
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Pensionformule
Wanneer personen totaal onafhankelijk van de school in het Lechtal wensen te verblijven (bv. ouders van
deelnemers), kunnen ze een beroep doen op onze Pensionformule, d.w.z. verblijf in hotel of pension in half
pension. Zij behoren dan, wat JEKA betreft, niet tot de groep (logies en eten buiten het JEKA‐logement) en
krijgen een eigen dossiernummer en factuur.
De opbrengst van deze reizen wordt afgestaan aan de jeugdinitiatieven van JEKA vzw.
Voor meer info over de Pensionformule verwijzen we naar onze website.
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Levering en service
JEKA doet er alles aan om je verblijf zo vlot mogelijk te laten verlopen. Hier krijg je in het kort uitgelegd hoe
onze medewerkers ter plaatse je met raad en daad bijstaan waar nodig en hoe de leveringen verlopen.

Het JEKA team ter plaatse
JEKA waarborgt je een permanente service ter plaatse, je geleverd door
medewerkers in je eigen taal, die 7 dagen op 7 ter beschikking staan
voor inlichtingen, dienstverlening en noodgevallen. Ook is er steeds een
medewerker aanwezig die de plaatselijke taal machtig is. Je kan bij hen
terecht voor informatie in verband met autocaruitstappen,
wandelingen, bestellingen van activiteiten en met praktische zaken. Er
is een medische ploeg ter plaatse die eventuele kwaaltjes kan verhelpen
indien nodig. Je kan hen steeds telefonisch contacteren via het JEKA
bureau. Als je belt tussen 22u en 6u, veronderstelt JEKA dat het heel
dringend en ernstig is en zullen wij zelf een ziekenwagen of taxi bellen.

Levensmiddelen
Dagelijks verzorgen de JEKA‐kookouders (of eigen kookouders voorzien
door de school zelf) de maaltijden voor de school. Het eten is ruim
bemeten, van hoge kwaliteit, vol afwisseling en aangepast aan onze
smaak. Kortom, we besteden er veel aandacht aan, want het succes van
je sneeuwschool hangt er grotendeels van af. Per dag zijn twee
broodmaaltijden en één warme maaltijd voorzien. Rond 16u30 wordt er
warme chocomelk aangeboden. Voor de terugreis krijg je een
lunchpakket mee, dat bestaat uit brood (dat je zelf klaarmaakt), een
drankje, een stuk fruit en een versnapering.

Vegetariërs en diëten
In de mate van het mogelijke ondersteunen we de volgende aanpassingen: vegetarisch (geen vlees én geen
vis), pescotarisch (geen vlees), halal en glutenvrij, op voorwaarde dat het aantal personen per soort dieet
minstens 2 weken voor afreis vanuit België aan JEKA wordt meegedeeld, liefst ook voorzien van de nodige
nuttige informatie (zeker wat betreft de allergieën: hoe ernstig is de allergie, wat kan, wat niet,...?).
Deelnemers die een bepaald dieet volgen, doen er goed aan om toch hun eigen dieetproducten mee te
nemen vanuit België. Ervaring leert ons dat deze producten niet altijd te vinden zijn in de lokale winkels. We
benadrukken het belang van een correct ingevulde deelnemerslijst!
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Afval sorteren
Het spreekt voor zich dat onze groepen niet kunnen wachten op de maandelijkse ophaling door de
gemeente. Daarom staan de gemeenten ons toe om tussentijdse ophalingen te laten gebeuren door de
firma's die in opdracht van de gemeenten werken. De ophalingen gebeuren 3x per maand op dinsdag na
melding door JEKA.
In BACH is de officiële ophaling op een vrijdag.
Voor de overige dorpen: de groepen en/of kookouders moeten zelf het afval in de daartoe bestemde
metalen container in de buurt van hun huis storten.
Hoe sorteren ?
Etensresten gaan in de speciaal hiervoor bestemde BIO‐bak , ongeacht of het nog eetbaar is voor dieren of
niet.
We verwachten wel dat er enkel biologisch afbreekbaar materiaal in deze bak terecht komt (zeker geen glas
of plastic, ook geen plastic zak!) en dat het deksel er te allen tijde correct op geplaatst wordt.
cm
van
de
bovenrand.
Deze
bak
mag
maximaal
gevuld
worden
tot
10
De BIO‐bak wordt leeggemaakt op een vrijdag als hij dreigt vol te geraken. Wie zijn bak eerder vol heeft,
krijgt een extra exemplaar tot aan de volgende ophaling. Het is bij sommige huizen mogelijk dat een boer
opdaagt met een emmer. Hij vraagt om resterende aardappelen, rijst, brood aan de kant te houden voor
zijn dieren.
Glas, plastic flessen, brikverpakking, papier en karton worden apart in orange bakken gesorteerd. Deze
bakken worden door de contactmedewerker naar het recyclagepark gebracht. Alle overige niet‐giftige afval
is toegestaan in de container van 1 100 liter in de omgeving van je huis.
JEKA vraagt je wel om zo veel mogelijk lucht te vermijden, door alles maximaal samen te drukken. Bij twijfel
contacteer je de JEKA‐medewerker.
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Voorbeeldmenu sneeuwklassen 2020
Dit is een voorbeeldmenu en hier kan nog van afgeweken worden.
Avond van aankomst na dagreis: Soep + brood
1ste dag
ontbijt:
type
Soep, aardappelen, broccoli, cordon blue, dessert
middag:
type, toespijs, fruit
avond:
de
2 dag
ontbijt:
type
soep, rijst, kip, zoetzure saus, dessert
middag:
Type, spek met ei, fruit
avond:
de
3 dag
ontbijt:
type
soep, aardappelen, boontjes en kotelet, fruit
middag:
type, toespijs, fruit
avond:
4de dag
ontbijt:
type
Soep, frietjes, sla, tomaat, schnitzel fruit
middag:
type, hot‐dog, fruit
avond:
5de dag
ontbijt:
type
soep, spaghetti, dessert
middag:
type, toespijs, fruit
avond:
6de dag
ontbijt:
Type, spek met ei
Soep, puree, spinazie, fishsticks, dessert
middag:
avond:
type, koude schotel, fruit
7de dg
ontbijt:
type
Soep, aardappele, bloemkool met beschamelsaus, worst, dessert
middag:
type, toespijs, fruit
avond:
Type: broodmaaltijd bestaande uit brood, margarine, oploskoffie, thee, melk, confituur, suiker,
cornflakes, choco, smeerkaas
Lunchpakket voor terugreis: brood, toespijs, koekje, flesje water, appel
Opmerkingen
* het menu kan nog lichte wijzigingen ondergaan
* de bakker levert de broodjes voor 8 u ’s morgens behalve ’s zondags; dan krijg u een croissant
* iedere dag tussen 16u00 en 16u30 krijgt iedereen een kop cacao
* bij het ontbijt worden de restjes van het beleg van de avond voordien op tafel gezet
* bij het avondmaal worden de restjes van het middagmaal opgewarmd en op tafel gezet
* alleen de drank voorgeschreven op het menu wordt geleverd
SMAKELIJK ETEN !!
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